Tallriksmodellen
Fördela maten så här på tallriken för att se till att
din kropp får den näring den behöver varje dag.

Potatis
Bröd
Ris
Pasta
Majs
Flingor

Kött
Fisk
Fågel
Bönor
Ägg
Mjölkprodukt

Frukt
Grönsaker
Rotsaker

Kolhydrater

Proteiner + fett

Vitaminer + mineraler

Använd tallriksmodellen!
Ta reda på:
• Hur skulle en måltid se ut enligt
tallriksmodellen om du var
vegetarian?

• Hur ska din skollunch se ut för
att du ska få i dig alla viktiga
näringsämnen?

• Under medeltiden fanns varken
potatis, tomat eller apelsin i
Sverige. Vad åt man då för att få
i sig alla näringsämnen? Beskriv
en måltid.

• Alla har sin favoriträtt. Hur skulle
din tallrik se ut om du själv fick
bestämma? Rita eller berätta.

• I olika länder äter man olika
sorts mat. Hur skulle en måltid
se ut om du bodde i:
— Argentina
— Turkiet
— Japan
— Italien
— Thailand
— Finland
— Chile
— Etiopien
— Marocko
— Kina
— Grönland
— Bulgarien?

Vad gör näringen för kroppen?
Nerverna

Synen

För att du ska kunna se vad som
händer runt omkring dig, speciellt
i mörkret, behöver du A-vitamin. Det
finns bland annat i lever, mjölk, ost
och ägg. Ämnet som färgar morötter
så vackert orange heter betakaroten
och det omvandlas till A-vitamin i
din kropp. Därför är också moroten
en bra A-vitaminkälla.

Nerverna gör att du känner värme,
kyla, kittlingar, smärta och smek. För
att hålla igång nervsystemet behöver
du bland annat magnesium och vitamin
B12. Magnesium är viktigt för nerv- och
muskelceller och finns i ärter, bönor, potatis,
banan, fisk och mjölk. Vitamin B12 hittar
du till exempel i skinka, mjölk, kött,
lever, fisk och kyckling.

Skelettet

För att du ska få starka ben behöver du kalcium (kalk)
som bygger upp skelettet. Kalcium finns framför allt
i mjölk och ost. D-vitamin är mycket viktigt för oss
speciellt under vinterhalvåret. D-vitamin behövs
bland annat för att du ska ta upp kalcium. Solens
strålar hjälper din kropp att bilda D-vitamin.

Blodet

När du andas in kommer det ner syre i dina
lungor. Detta syre behövs för att du ska kunna
gå, stå, hoppa, skratta och leva. Med hjälp av blodet
kommer det från lungorna ut i kroppen. På insidan
av din handled kan du se några av dina blodådror som
blå streck. För att blodet ska kunna ta med sig syret
behöver det järn. Järn finns bland annat i kött, jordgubbar,
bönor, bröd och broccoli.

Initiativtagare till Skolgårdslekar är Svenska Skolidrottsförbundet och McDonald’s i Sverige
Texten är granskad och godkänd av dietist och näringsfysiolog

Profidema

Huden

Som ett ”skal” runt hela din kropp sitter huden
och C-vitamin hjälper till att stärka den. C-vitamin
gör en massa annan nytta i kroppen som att hjälpa
till att stärka tänderna och skelettet och göra det
lättare för din kropp att ta upp järn ur maten.
C-vitamin finns i frukt, bär och grönsaker.
Apelsiner, svarta vinbär och paprika
är proppfulla av C-vitamin.

